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S ubject الخط: أ��� أمانا التفاعالت االجتماع�ة. قانون مرونة PPP
 
يونيو 2020 5
 
 
،ع��زي القارئ
 
�ات ة اإلخ�ار�ة أمس �شأن خ�ارات التم��ل الجد�دة لل�� ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ف�ما ��� إعالنات وتحديثات جد�دة. إذا فاتتك ال���
نت ع� ة ، ف�مكنك عرضها هنا . يتم ��� جميع رسائلنا اإلخ�ار�ة السا�قة ع�� اإلن�� إذا �انت لد�ك أسئلة ، . h�ps://sfosb.org/ebulle�ns الصغ��
�� االتصال بنا ع� ا التحقق من . sfosb@sfgov.org ف�� . للحصول ع� معلومات جد�دة oewd.org/covid19 �مكنك أ�ض�

:اإلعالنات
ا ع�

�
 إرشادات للتفاعالت االجتماع�ة األ��� أمان

� رؤ�ة العائلة واألصدقاء مرة أخرى Stay Home Order الرغم من أن نظام
ا ، تدرك سان فرا�س�سكو أن األشخاص قد ي�دأون �� ال يزال سار��

ا للق�ام �ذلك. كجزء من و خطة إلعادة فتح �أمان سان فرا�س�سكو ر لتقد�م إرشادات حول الطرق األ��� أمان� ا للحد من ال�� و�ستخدمون نموذج�
. والسماح �م��د من األ�شطة، مدينة تصدر توجيهات الصحة العامة الجد�د إذا �دأ س�ان لتوسيع التفاعالت االجتماع�ة
 
� التفاعل االجتما�� أثناء جائحة

ت التفاعل مع أشخاص من COVID-19 الخطوة األو� عند التفك�� �� �� تقي�م المخاطر ومخاطر أح�ائك. إذا اخ��
ا من خالل  :خارج أ�تك ، ف�مكنك جعلها أ��� أمان�
 

� الخارج
.ممارسة ال�شاط ��

.االبتعاد عن 6 أقدام وارتداء غطاء وجه
� واأللعاب

كة مثل األوا�� .تجنب استخدام األش�اء المش��
� .الحد من عدد األ� واألشخاص المعني��

� من أعراض
ل إذا كنت �شعر بتوعك - خاصة إذا كنت تعا�� � � الم��

.مثل الح� أو السعال أو التعب COVID-19 ال�قاء ��
 
 . SF.gov/ safersocializing للحصول ع� إرشادات أ��� تفص�ً� للتفاعالت االجتماع�ة المحدودة ، انتقل إ�
 
SFMTA ستأنف التنف�ذ ع� ك�س الشوارع ابتداًء من 15 يونيو�
أعلن اليوم أن مدينة س�ستأنف إنفاذ للمخالفات وقوف الس�ارات المتعلقة ك�س (SFMTA) تولد و�الة النقل ال�لدي سان فرا�س�سكو .N عمدة لندن
، 15. يونيو خالل خل�ك �الب�ت النظام، وسوف � ال تذكرة ل��س الشوارع ل�نه شجع الناس ع� تح��ك س�اراتهم إذا SFMTA الشوارع ابتداء من يوم االثن��
� السماح

وري اس�ئناف التنف�ذ لمسح الشوارع �ط��قة م��ان�ك�ة لضمان �قاء الشوارع نظ�فة مع �دء المدينة �� استطاعوا ألطقم �اسحة الشوارع. من ال��
�ات واأل�شطة .�اس�ئناف الم��د من ال��
 
 قانون راتب حما�ة برنامج المرونة

، وقع الرئ�س ترامب إ�
ع�� 

� أعرب عنها مجتمع ،(PPPFA) القانون 7010 - حما�ة راتب برنامج المرونة قانون HR اليوم 5 يونيو  عنوان فاق الشواغل ال��
� تم إ�شاؤها �موجب قانون ( PPP ) األعمال صغ�� حول برنامج الحما�ة راتب :تتضمن التحس�نات الرئ�س�ة ما ��� . CARES ال��
 

� األصل س�تان
(مدة القرض : ستكون القروض الجد�دة لمدة 5 سنوات (��

� األصل). وهذا
م�وفات الرواتب المطل��ة : الم�لغ المطلوب من األموال الذي س�تم إنفاقه ع� كشوف المرت�ات هو اآلن ٪60 (٪75 ��

� األصل
� أن م�لغ األموال المتاحة للت�ال�ف غ�� المتعلقة �المرت�ات ، مثل اإل�جار والمرافق وفائدة الرهن العقاري هو 40 ٪ (25 ٪ �� .(�ع��

ا) ، أيهما ا) ، أو ح�� 31 د�سم�� 2020 (30 يونيو سا�ق� ا إلنفاق األموال (8 أسابيع سا�ق� �ات اآلن 24 أسبوع� ة المشمولة: س�كون أمام ال�� الف��
.أقرب
ـــخ التجد�د ح�� 31 د�سم�� 2020 و�ض�ف PPPFA متطل�ات اإلعفاء من القرض / إعادة اإلعفاء : �ال�س�ة إلعفاء القرض ، �مدد تار�ـ
� المخفض .اس�ثناءات إضاف�ة لعدد الموظف��
��ة الرواتب �ات لديها اآلن حق الوصول ال�امل إ� تأج�ل �� ��ة الرواتب: ال�� .تأج�ل ��

 
. PPPFA لم��د من المعلومات ، راجع النص ال�امل لـ
 
ا. نحن �شجعك ع� ال�حث عن مقرض مؤهل لتحد�د ائ�ة ، ال يزال التم��ل متاح� � التقدم للحصول ع� تعادل القوة ال��

�ال�س�ة ألولئك الذين يرغبون ��
� إعداد طل�ك. قامت

ا لك وال�دء �� ائ�ة من ق�ل الدولة. SBA ما إذا �ان هذا القرض مناس�� � تعادل القوة ال��
�� � � المشارك�� �مشاركة قائمة من المقرض��

ة PPP أو مراجعة قائمة مقرض PPP تحقق من البنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا �ان �قدم . ألغلب�ة األعمال الصغ��
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مساعدة طلب مساعدة جائحة ال�طالة
�
� الدخل من SF هل تعمل لحسا�ك الخاص ��

؟COVID-19 وتواجه خسارة ��

� الوصول إ� مساعدة ال�طالة من جائحة من خالل
� العمل ع�ادة قانون�ة جد�دة لدعم أصحاب األعمال الحرة ��

.EDD تقدم المساعدة القانون�ة ��
� للحصول ع� � لحسابهم الخاص لتحد�د ما إذا �انوا مؤهل�� ا للعامل�� و�ذا �انوا كذلك ، فقم ، PUA المس�شارون متاحون لتقد�م المساعدة الفرد�ة تق����
نت EDD بتوجيههم من خالل تطبيق اك ، اتصل ع� (415) 484-8372 أو امأل النموذج ع�� اإلن�� نت. لالش�� . ع�� اإلن��
 
ازات ج�دة � أضواء األعمال القد�مة: اه��
اء من ًة من خالل ال�� و�� متاجر تجزئة مبتكرة إ�جاب�ة للج�س تعزز الصحة الج�س�ة والج�س ، Good Vibra�ons ا�دأ عطلة نها�ة األسب�ع م�ا��
كة Good Vibra�ons اآلمن لألشخاص من جميع األنواع والتوجهات الج�س�ة. تأسست � عام 1977 وتمت الموافقة عليها ك��

�� Legacy Business
� 1 يناير 2017

��.
 
� Valencia Street �فتح موقع 603

�� Good Vibra�ons ا ح�� 7 مساًء. اطلب ق�ل الساعة 6 مساًء ا لالستالم اليو�� من الساعة 11 ص�اح� مفتوح�
اء �طاقات ا �� � نفس اليوم� التفاص�ل ال�املة القط الرص�ف متاحة هنا . �مكنك أ�ض�

لنفسك أو إهداء واحدة لصديق �أي م�لغ ت��دە. �eGi لالستالم ��
� �طاقات

نت واش�� .�ل ال�ور لك . goodvibes.com ع� �eGi �سوق ع�� اإلن��
 

 
".نجاحك هو نجاحنا. نحن هنا من أجلك" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة
 
� الم�ان. األعمال

�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��
��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە األعمال � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��
. المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
:الندوات
� الساعة 1:00 مساًء Tele Town Hall �ستض�ف

ة - الجمعة 12 يونيو 2020 �� � وموارد األعمال الصغ��  حول التأم��
� ك��� � ر��اردو الرا وعضو الجمع�ة ك�ف�� � لـ (AD-06) مفوض �ال�فورن�ا للتأم�� اض�ة لمناقشة قضا�ا التأم�� ة �ستض�فون قاعة اف�� وأغلب�ة األعمال الصغ��

� �ال�فورن�ا إ�الغ و��الغ أصحاب
�� � �ات لخسارة اقتصاد�ة هائلة ، تود إدارة التأم�� ة خالل ال��اء. مع تعرض العد�د من ال�� أصحاب األعمال الصغ��

ة ف�ما يتعلق �قضا�ا التغط�ة التأمي��ة .األعمال الصغ��
 
�د . Asm مع crb@insurance.ca.gov ير�� الرد ع� الدعوة و�رسال أسئلتك إ� � سطر الموض�ع. أرسل أسئلتك ع�� ال��

ك�فن ك��� ت��� تاون هول ��
ا يوم األر�عاء ، 1 يونيو . لم��د من المعلومات، انقر ح ه إعادة � موعد ال يتجاوز الساعة 10:00 ص�اح�

ا و�� � مقدم�
و��   . اإلل���

 
:الموارد الجار�ة
ت ��� CNBC الذين يتلقون � ا ألصحاب األعمال والموظف�� ائب ع� إعانات ال�طالة. قد �كون هذا مف�د�  حول دفع ال��

ً
.أو واجهة المستخدم PUA مقا�

 
� دعم أعمالنا المحل�ة

� . ير�� االستمرار �� �ة قائمة من المطاعم المفتوحة حول �� ال�� الصي�� .وضع مركز الخدمات الثقاف�ة الخ��
 
ة � القائمة المحل�ة ص (OSB) إ�شاء مكتب إلدارة األعمال الصغ��

�� roviders معدات الوقا�ة الشخص�ة (PPE) ات� � �س� SF �مورد لل�� ة ال�� الصغ��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال اء معدات الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي �� � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF ل��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .  
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نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا ا معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل الف�� . انقر هنا . وقد قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات والتوص�ات الصح�ة من
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال برقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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